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تیغت ٍدٍهیي ّوايؼ تلَرؽٌاعی ٍ کاًیؾٌاعی ايزاى، داًؾگاُ ؽیزاس

از هحلول آبی و بررسی خواص فیسیکی آى  Zn0.24Ni0.76 (SO4).7H2O  رشذ و هشخصهیابی تک بلور

 1 حویذ، ؛ رضاقلی پوردیسجی1 هرین،کسائی

 سوناى، سوناىآزهایشگاه رشذ بلور، دانشکذه فیسیک، دانشگاه 1

 چکیذه
 ، تلَر رؽذ يافتِ تا اعتفادُ اس طیف عٌجی پزتَ ايکظ.  تِ رٍػ رؽذ تلَر اس هحلَل تْیِ گزديذZn0.24Ni0.76 (SO4).7H2O تک تلَر

. طیف اؽؼِ ايکظ عاختار ارتَرٍهثیک تلَر را ًؾاى داد.  هَرد تزرعی لزارگزفتٍ عًَؼ ؽیویايیطیف ًگاری تثذيل فَريْی فزٍعزخ 

پزداخت عطح ًوًَِ تْیِ ؽذُ ًاکاهلی ّای تلَری راهؾخص .  فزٍعزخ، گزٍُ ّای ػاهلی تلَر رؽذ يافتِ را آؽکارًوَدتثذيل فَريِطیف 

 .ًوَد

 کلیذ واشه 

 ، پزاػ اؽؼِ ايکظ (پزداخت عطح تلَر) ،  رؽذ تلَر اس هحلَل ،  فیلتزّای اپتیکی  ، عًَؼ ZNSHتلَر 

 قذههم

فمط تؼذاد . ]3[تطَر کلی تیؾتز تلَرّا ػثَر اپتیکی پیَعتِ ای را در هحذٍدُ طَل هَج ّای فزاتٌفؼ تا فزٍعزخ اس خَد ًؾاى هی دٌّذ

در  (>%80)ايي تلَر اس تاسدُ ػثَر تااليی . هی تاؽذ (NSH)اًذکی اس ًاپیَعتگی تزخَردارًذ کِ هْوتزيٌؾاى تلَر عَلفات ًیکل ؽؼ آتِ 

 ًاًَهتز ٍ جذب تغیار لَی در عزتاعز عايز طَل هَج ّا تزخَردار 600 تا 450 ًاًَهتز، ػثَر هتَعط در تاسُ 340 تا 250يک ًَار تاريک 

تزای غلثِ تز ايي هؾکل، .  درجِ عاًتیگزاد اعت73اس ػوذُ هؾکالت ايي تلَر دهای اسدعت د ادى آب اى هی تاؽذ کِ در حذٍد . هی تاؽذ

کارتزد اصلی ايي تلَرّا اعتفادُ اس آى ّا تِ ػٌَاى فیلتزّای فزاتٌفؼ هی تاؽذ .]3-1[عايز تزکیثات پايِ عَلفات ًیکل رؽذ دادُ ؽذُ اًذ

]4[ . 

 ZNSH عیغتن تلَری .تِ ػلت کارتزدػ تِ ػٌَاى فیلتز فزاتٌفؼ هَرد ػاللِ هی تاؽذZn0.24Ni0.76 (SO4).7H2O (ZNSH)تلَر 

 .[2]هی تاؽذ  a=6.7742Å , b=11.748Å, C=12.009Åؽثکِ آىتیک ٍپاراهتزّای ٍرمارت

ؽزح آسهايؼ  -1

[.  2] اس عٌتش عَلفات رٍی تا عَلفات ًیکل طثك هؼادلِ سيز تْیِ گزديذ ZNSHتزکیة 

ZnSO4 .7H2O+ Ni SO4 .7H2O → Zn0.24Ni0.76 (SO4).7H2O 

 تا ًغثت هَلی هؼیي تِ کوک ZnSO4. 7H2O ٍ NiSO4.7H2O ّای همذار السم اس پَدرC°25تا اعتفادُ اس جذٍل حاللیت در دهای 

کِ در تصفیِ ؽذ mμ45/0 غؾای تا آًگاُ هحلَل تِ ٍعیلِ دعتگاُ فیلتز خأل .حل گزديذدر آب ديًَیشُ دعتگاُ گزهکي ّوشى هغٌاطیغی 

عَراخ . هحلَل تصفیِ ؽذُ تِ يک ظزف دّاى گؾاد هٌتمل گزديذ ٍ رٍی آى تِ کوک يک علفَى پَؽاًذُ ؽذ. ًؾاى دادُ ؽذُ اعت 1ؽکل

پظ اس . ّايی تزای فزاّن ًوَدى اهکاى تثخیز عطحی اس هحلَل در علفَى ايجاد گزديذ ٍ ظزف در هحلی ػاری اس گزد ٍ غثار لزار دادُ ؽذ

. يکی اس تلَر ّای حاصل را ًؾاى هی دّذ 1 ؽکل .  رٍس تلَرّايی تا کیفیت ظاّزی تغیار خَتی در هحلَل ؽکل گزفت10گذؽت 
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 رؽذ يافتِ تِ رٍػ تثخیز آّغتِ ZNSHتلَر  : 1 ؽکل

هؾخصِ ياتی  -2

 (پزداخت)فزٍ عزخ ٍ عًَؼ تثذيل فَريِ  پزاػ پزتَ ايکظ، طیف عٌجی طیف ًگاریرٍػ ّای ، پظ اس رؽذ، تا اعتفادُ اس ZNSHتلَر 

.  لزارگزفتهَرد هطالؼِ عطح 

(  XRD)طیف عٌجی پزتَ ايکظ-1-2

 15405/0  ٍ طَل هَج Cukα تا ّغتِ ی D8advanced Brukerتِ کوک دعتگاُ طیف عٌج ZNSHالگَی پزاػ پزتَ ايکظ تلَر 

در .  اًجام گزفتِ اعتstep time = 1s تا 2θ = 90° تا 2θ = 10°طیف عٌجی ايي تلَر اس. ًاًَهتز تز رٍی ًوًَِ ی پَدری اًجام ؽذ

 ٍ (111) هزتَط تِ صفحات 2θ ٍ °21=2θ=19°ايي طیف دٍ للِ هْن درسٍايای.  ًؾاى دادُ ؽذُ اعتZNSH تلَر XRD طیف 2ؽکل 

 تزای هحاعثِ پاراهتزّای ؽثکِ، اطالػات پزاػ پزتَ .خَردار هی تاؽذتیک تزٍرٍمارتآسهايؼ ًؾاى دادتلَر رؽذ يافتِ اس عاختار .دارد(004)

[. 2] کِ تا گشارؽات ديگزاى در تطاتك اعت تذعت آهذc ، 782/6=b ، 782/6=a=28/18يزايکظ هَرد اعتفادُ لزارگزفت ٍهماد

 

 ZNSHطزح پزاػ اؽؼِ ايکظ ًوًَِ: 2ؽکل 

(  FTIR)طیف عٌجی تثذيل فَريِ فزٍعزخ -2-2

 ی  در تاسFTIR-8400S-SHIMADZUُ را ًؾاى هی دّذ کِ تَعط دعتگاُ ZNSH، ًوَدار تثذيل فَريِ فزٍعزخ تلَر 3ؽکل 

400-4000Cm
 .تْیِ ؽذُ اعت1-
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تیغت ٍدٍهیي ّوايؼ تلَرؽٌاعی ٍ کاًیؾٌاعی ايزاى، داًؾگاُ ؽیزاس

                         
 ZNSH تلَر FTIRطیف : 3ؽکل 

1تا تَجِ تِ ؽکل ، تاًذ ظاّز ؽذُ در
cm

-
Ni(H2O)6تِ ػلت ارتؼاػ کؾؼ يَى 632.61 

در طیف ًؾاى دادُ ؽذُ، جذب . هی تاؽذ+2

1لَی در 
cm

-
SO4هزتَط تِ آًیَى ّای 1097.42

 يک جذب لَی در ًاحیِ ًَارّای جذتی گزٍُ ّای O-Hاس آى جايی کِ پیًَذ .  اعت-2

1ػاهلی دارد، تٌاتزايي للِ
cm

-
 . را ًؾاى هی دّذO-Hارتؼاػ کؾؾی 3450.41

  (پزداخت عطح)عًَؼ -2-3

ّذف اس ايي کار لاتل رٍيت عاختي خیلی اس ٍيضگی ّای . فزآيٌذ عًَؼ تِ هفَْم ايجاد خَردگی تغیار ضؼیف در لغوت ّای ًاپايذار اعت

در هَرد .]5[ٌّگام عًَؼ، هزس داًِ ّا ٍ هٌاطك پز اًزصی عطح خَردُ ؽذُ ٍ داًِ تٌذی لطؼِ ی کار هؾخص هی ؽَد. عاختار هَاد اعت

الثتِ اغلة اس خَد . ّواى هادُ اعت (سيز اؽثاع)تلَرّايی کِ اس هحلَل رؽذ دادُ هی ؽًَذ، تْتزيي هادُ تِ ػٌَاى پزداختگز، هحلَل رلیك  

 . حالل تِ تٌْايی ًیش تزای ايي هٌظَر اعتفادُ هی گزدد

 ثاًیِ در 60 ٍ 30، 20، 10 تِ هذت ZNSH عًَؼ آى تَعط هحلَل رلیك ؽذُ ،ZNSHتزای هؾخص ؽذى ًاتِ جايی ّای عطح تلَر 

 آٍردُ 4 تزاتز گزفتِ ؽذ کِ در ؽکل 40دهای اتاق اًجام ؽذ ٍتصاٍيزی اس عطح تلَر لثل ٍتؼذ اس عًَؼ، تَعط هیکزٍعکَج تا تشرگ ًوايی 

.  ؽذُ اعت

 
                                      ب                                     ج                                               الف

 
                                                               د                                      ُ

 ZNSH ثاًیِ پظ اس پزداخت عطح تَعط هحلَل رلیك 60 ( ثاًیِ 30ُ( ثاًیِ د20( ثاًیِ ج10(لثل اس عًَؼ ب(الفZNSHعطح تلَر :4ؽکل 
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 - 4)در تصاٍيز . عطح تلَر لثل اس ػول عًَؼ ًؾاى دادُ ؽذُ اعت کِ درآى الگَی رؽذ تلَر تِ صَرت اليِ ای هی تاؽذ (الف-4)در ؽکل 

ايي تپِ ّا تِ ػلت ظَْر ًاتجايی ّا رؽذ يافتِ اًذ ٌٍّگاهی تز رٍی يک عطح ظاّز هی گزدًذ کِ تلَرّا در . رؽذ تپِ ّا ديذُ هی ؽَد (ب

.   تاال ٍيا تحت فَق اؽثاػی رؽذ ًوايٌذّایدهای 

اس همايغِ سهاى ّای هختلف . ايي آسهايؼ ًؾاى داد کِ سهاى اعتفادُ اس پزداخت گز ػاهل هْن در تاثیز پزداخت رٍی عطح تلَر هی تاؽذ

 .[4] پزداخت رٍی عطح تیؾتز ًوَدار هی ؽَدثزپزداخت تَعط عًَؾگز ًتیجِ هی ؽَد کِ ّز چِ سهاى تیؾتز تاؽذ ا

 نتیجه گیري

 ًؾاى داد کِ تلَر رؽذ XRDطیف .تلَر عَلفات ًیکل رٍی تا ّفت هَلکَل آب اس هحلَل آتی ٍتا تَجِ تِ هٌحٌی حاللیت رؽذ دادُ ؽذ

ّوچٌیي . ّوچٌیي للِ ّای تیش در الگَی اؽؼِ ايکظ ًؾاى دٌّذُ تلَريٌگی خَب آى هی تاؽذ. يافتِ اس عاختار ارتَرهثیک تزخَردار اعت

( 004)ٍ  (111) ٍالغ هی تاؽذ کِ تِ تزتیة تِ صفحاى 2θ ٍ  21°=2θ=°19ايي طیف دارای للِ ّايی اعت کِ هْوتزيي آًْا در سٍايای 

.  هزتَط ّغتٌذ

1 در جذب لَی (FT-IR)طیف عٌجی تثذيل فَريِ فزٍ عزخ 
cm

𝑆𝑂4ٍى ًیکِ هزتَط تِ آ42/1098-
 ّوچٌیي.  را ًؾاى داد  هی تاؽذ2−

 .را هؾخص هی کٌذيک جذب لَی در ًاحیِ ی ًَارّای جذتی گزٍُ ّای ػاهلی ٍجَد O-Hپیًَذ 

 تِ صَرت اليِ ZNSHًیش هؾخص ؽذ کِ الگَی رؽذ تلَر ZNSHتِ کوک هحلَل رلیك استزرعی عطح تلَر تَعط آسهايؼ عًَؼ عطح 

 پزداخت رٍی ثزسهاى ّای هختلف پزداخت تَعط عًَؾگز ًتیجِ ؽذ کِ ّز چِ سهاى تیؾتز تاؽذ  اآثار اس همايغِ ّوچٌیي .ای هی تاؽذ

 .هی گزدًذعطح تیؾتز ًوَدار 

 سپاسگساري

تاعپاط اس اعتاد گزاهی جٌاب آلای دکتز رضاللی پَرديشجی، دٍعت گزاًوايِ ام خاًن ًاّیذخیاط ٍ ّوغز هْزتاًن ّوزاُ ّویؾگی ٍ 

 .پؾتَاًِ سًذگین کِ هزا صویواًِ ياری دادُ اًذ

 نابعم
[1]N.B .Singh and W.D. Part Low, U.S. Patent 57788765(1998).  

[2]Cryst. Res. Technol. 34, (2004) 754-768. 
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